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POST LA 42-a. 

Jam pasis la 42-a Hispena Kongreso de Esperan- 

to, okazinta en la tefurbo de la Suna Marbordo,Ms 

laga, de la l6-a Bis la 21-a de Julio. 

Kongreso kiu malgraŭ, aŭ eble pro tio, ke ĝin 

partoprenis malmulte da personoj montriĝis pli la 

borema, ol multaj antaŭaj. 

Estas ja bedaŭrinde, ke nur tiel malgranda nom 

bro da gesamideanoj kuraĝis elteni dum ses tagoj 

le ŝvitigan premon de la tiea ĉiam kaj Ŝie-sstan- 

te suno. Nedubeble, la klopodoj kaj penoj, kiujn 

al si faris la organizintoj de la Kongreso meri- 

tis pli pozitivan reagon fare de la hispana espe= 

rantistero, 

Kio malhelpis partoprenon pli multnombra? Tu 

la geografia situo de TAlaga, tiel malproksime de 

niaj ŝefaj Esperarto-Centroj? Ĉu la ekonomia situ 

acio nuntempe reganta en nia lando? Duno 7 

El inter la rezultoj de la Kongresaj leboroj, 

mi deziras reliefigi la decidon ke, ekce nia ve- 

nontisra Kongreso en Zaragoza, tiujare la Kongre- 

saj laboroj pritraktu precipe difinitan teman kaj 

laŭeble, ke tia temo estu tiu elektita por la kon 

cerna jaro de la Internaciaj Organizacioj (prefe- 

re de UNESKO). 

dam pasis la 42-a, do jen ni senplie devas pen 

si pri la 43-a. Zaragoza stendas nin ĉiujn! Ĉiu 

hispana esperantist(in)o antaŭplanu siajn somerfa 

Tiojn por la venonta jaro enkalkulante pertopra- 

non sn nia 43-a Kongreso! ADONIS .= 
  

  
   



  

NIA ANTENO, ĉi numere, malfermiĝas per pu- 

blikigo de, respektive, desegno kaj faksimilo 

pri la pokalo kaj honora diplomo, kiujn al nia 

modesta HELECO aljuĝis Hispana Sekcio de Inte-: 

rnacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj. 

Kvankam, niaopinie, Ni ne estas indaj je 

tia honoro, Ni ĝin akceptas kiel stimulo de la 

senlacaj aktivuloj de nia Asoĉio kaj, samtempe, 

kiel premio al ties sindonemo por Esperanto. 

La honora, kiun al nia Asocio faras ILEI 

tuŝas, memkompreneble, ĉiujn membrojn de Astu- 

ra Esperanto-Asocio. Do, ni esperasj ke kaj la 
belega trofeo kaj la honora diplomo spronu ĉi- 

un pli aktive partopreni la vivon de nia Aso- 

cio. Baldaŭ ni staros sur la sojlo de la ler- 

nojaro 1982/1983, kiam ni malfermos, kiel ku- 

time, niajn komencan kaj prograsigan kursojn 

kaj tiam ni bezonos ĉies helpon. 

Partoprenu niajn kursojn! Perfektigu vian 

Esperantan lingvonivelon! Tiamaniere praktiku 

Esperanton: pear legado, parolado, korespondado 

kaj aŭskultado. Unuvorte: iĝu inda je la hono- 

To ricevita per la aljuĝo de Hispana Sekcio 

de I.L.E.I. 
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IMPRESOJ PRI LA 42-a HISPANA KONGRESO DE ESPERANTO 

Nia Asocio astis dece reprŝzentita en tiu Kongreso, okazinta en Málaga 

de la 16-a ĝis la 21-a de Julio, pere de sep gesamideanoj, kiuj konsistigis , 

rilate la nombron da efektivaj partoprenantoj, iom pli ol dekonon de la tuta 

kongresanaro-( kompreneble, ne enkalkulante la pasivajn familianojn, kiuj ĉi- 

am fidele akompanas siajn "verdulojn" ). Por ke vi konstatu, ke mi ne troigas 

mian kalkulon, sciu ke en la Ĝenerala Kunveno de HEF ĉeestis 61 gesamideanoj; 

kaj, ĉifoje, enkalkulante kelkajn familianojn! 

Post lacigega pertrajna vojaĝo, kaj ekde trans la asturia provinca li- 

mo sub la premo de forta varmego, ni alvenis en la ĉefurbon de tiu famkonata 

"SSuamarbordas" matene la l6-an de Julio. 

Je la 18-a horo disdonado de la Komgresa Dekumentaro kaj ekrenkontiĝo 

kun geamikoj, kiujn oni jam de longe ne estis vidintaj. Emociplenajn salutojn, 

manpremojn, ĉerkaŭbrakojn; estis aperitivo por la sekvonta programero, nome: 

por la Interkona Vespero, kiu disvolviĝis en tiu kutima etoso de sincera kaj 

elkora amikeco. 

La 17-an de Julio, je la 9,30-a horo matene, okazis kunsido de HEF-es- 

traro kun delegitoj de Grupoj kaj Sekcioj. Informado fare de la delegitoj pri 

la aktivecoj de siaj respektivaj Grupoj aŭ Sekcioj kaj interŝanĝo de opinioj 

kun la HEF-estraro. Interesa kaj certe fruktodona kongresa programero. 

Samtage, je la 12-a horo, okazis la solena malfermo de la Kongreso kun 

la kutimaj kuraĝigaj vortoj far la koncerna aŭtoritatulo. Poste sekvis saluta- 

doj al la Kongreso, nome de la tie reprezentitaj Grupoj de la hispana geogra- 

fio; ankaŭ salutis ĉeestantaj eksterlandanoj ( el Italio, Pollando, Francio, 

Portugalio ). 

Vespere okazis kunsido de membroj de L.K.K-oj, de okazintaj kaj okazo- 

ntaj Kongresoj, sub prezido de s-ano Karlo Fighiera. Tiu ĉi kunsido montriĝis 

tiel interesa kaj la elektita tagordo estis tiel ampleksa ke, post 90-minuta 

diskutado, oni decidis pludaŭrigi ĝin sekvantan tagon por findiskuti ties tes- 

maron. 

La prelego en Esperanto, sub la titolo "La Esperantisma kiel Historia 

faktoro", estis majstre prezentita far nia elstara s-ano Giordano Moya. Inte- 

resplena prelego (kiel ĉiuj, kiuj ŝprucas el la sama fonto), kiu vekis deman- 

dojn kaj opiniojn de la publiko per vigla kolokvo. 

En la Kolegio de Doktoroj kaj Magistroj, je la 20,30-a horo, arta pre- 

zento de gitarludado far 19-ĝara junulino, Maria Teresa Garcia de Cŝndido,kiu 

ravis la publikon. La junulino estis premiita per forta aplaŭdado kaj per be- 

la florbukedo. . 

Post kelkminuta paŭzo, kiun oni profitis por iom refreŝiĝi el la pre- 

manta varmego, fama regiona Emsemblo prezentis andaluzajn tipajn dancojn, dum 

kiuj la ĉeestantaro vere ĝuis la spektaklon de tiaj artritmaj turniĝoj de la



gedancistoj ornamitaj per buntaj kostumoj. 

Dimanĉon, je la l0O-a horo, starto de perpieda ekskurso tra la urbo. For- 

miĝis du grupoj da kongresanoj, gvidataj de L.K.K,-anoj kiuj oficis kiel ĉi- 

ĉeronoj. Promenante oni vizitis la ĉefajn urbajn vidindaĵojn (Muzeo, Alcaza- 

ba, Katedralo, ktp.). : 

Interesa kongresa programero estis “Simpozio pri Instruado de Esperan- 

to", kiu okazis lunde sub prezido de S-ro. J. Regulo Perez. Kursgvidantoj el 

diversaj lokoj (Callosa de Segura, Madrido, Seviljo, Barcelono, k.a.) infor- 

mis pri siaj spertoj kaj prezentis proponojn por plibonigo de la instruado de 

nia Lingvo. S-ro. Regulo Perez jene resumis tiun Simpozion: " Interŝanĝo de 

opinioj estas pozitiva. Nia agado devas esti serioza. Esperanto estas LINGVO, 

ne bagatelaĵo. Oni devas SERIOZE kaj KOMPETENTE instrui Esperanton. Ni perfek- 

tigu nin." 

La Ĝenerala Kunveno de HEF, okazinta posttagmeze tiun saman lundon, dis- 

volviĝis sufiĉe glate. Post la kutimaj: legado de la antaŭa protokolo, pre- 

zentado de kontostato, informado pri Libro-Servo, ktp., ktp., oni pritraktis 

diversajn temojn. La ĉefa problemo, kiun oni alfrontis estas renoviĝo de la | 

nuna HEF-Estraro, kiu elĉerpinte sian laŭstatutan mandaton petis elekton de 

nova Estraro. Pri ĉi tiu temo oni decidis atendi ĝis la venonta Kongreso en 

Zaragoza, kiam oni devas nepre efektivigi la renoviĝon. 

Vespere, je la 20,30-a horo, ĉe la Kolegio de Doktoroj kaj Magistroj, 

prezentiĝo de Arta Vespero. Amatoraj gejunuloj, el la kongresa urbo, prezen- 

tis du skeĉojn: "Ne Fumu" kaj "Don Juan". Mi mem, pro aliaj devoj, ne povis 

spekti tiujn skeĉojn; sed, laŭ informis min ĉeestintoj, la gejunuloj ludis 

kiel profesiuloj. 

En la mardo, je la l0-a horo, okazis alia grava programero, nome: Sim- 

pozio pri Fakaj Sekcioj de HEF. Siajn programojn, celojn kaj agadojn prezen- 

tis la Fakaj Sekcioj: "Junulara", "Instruista", "Fervojista" kaj "Mondpaca". 

Ĉiuj vekis ĉe la ĉeestanta gesamideanaro viglajn diskutojn, demandojn, k.e. 

Post 20-minuta paŭzo, S-ro. Andrés Martín González, Prezidanto de L.K.K. 

prelegis hispanligve pri "Recursos Linguisticos del Esperanto". Prelego, kiu 

estis tre interesa laŭ la enhavo; sed, kiun la preleganto igis tediga por la 

plejmulto el le ĉeestantaro. 

Je la 18-a horo okazis la Solena Fermo de la Kongreso. Oni laŭtlegis la 

"Konkludojn" de la Kongreso. La Prezidantino de HEF dankis L.K.K.anojn, ktp. 

ktp. 

La 21-an de Julio, merkrede, okazis la lasta kongresa programero, t.e., 

Ekskurso laŭlonge de la "Sunmarbordo". Oni vizitis Benalmádena Pueblo, Mi jas, 

Puerto Banŭs, Torremolinos, Marbella, Euengirola, Benalmadena Costa, k.a. 

Kaj multaj profitis por sin bani en tiu Maro, kiu altiras tiom da eksterlan- 

danoj, ĉar ja dum la Komgreso oni apenaŭ haviis tempon krom por labori. 

Reveninte en Mĉlaga-n oni sin adiaŭis per ĉirkaŭbrakoj, manpremoj, lar- 
= e A t metoj en la okuloj kaj... forta GIS REVIDO EN ZARAGOZA! ADONIS.-



  

Okaze la Kataluna Esperanto Renkon- 

tiĝo, Kataluna Esperanto Asocio organizas 

la 22-ajn Internaciajn Florajn ludojn en 

kiuj aljuĝos jenajn ORDINARAJN: PREMIOJN: 

A.~ POEZIA BRANCO: = 

ROZO al plej altkvalita am-tema poe 

mo originale verkita en Esperanto. 

EGLANTERIO al plej altkvalita pries 

perantisma poemo, aŭ al tiu je temo laŭ- 

vole elektita de l'aŭtoro, originale ver 

kita en Esperanto. 

VIOLO al plej altkvalita humanisma 

aŭ etika poemo, originale verkita en Es- 

E peranto. 

B.- PROZA BRANCO: 

PREMIO "FREDERIC PUJULA I VALLES" ,, 

al plej altkvalita prozaĵo originale ver 

kita en Esperanto. 

Ankaŭ oni aljuĝos jenajn EKSTERORDI 

NARAJN PREMIOJN: 

C.- TRADUZA BRANCO: 

PREMIO "JAUME GRAU I CASAS" al plej 

altkvalita traduko esperanten, jen ver- 

sa, jen proza, el katalunlingva verko. 

PREMIO "ARTUR DOMENECH I MAS", al 

plej altkvalita traduko katalunlingven, 

jen versa, jen proza, el esperanta ver- 

ko. 

( La tradukintoj devas «nepre km- 

sendi fotokopion de la originala teks 

to da 

la ĵurio aljuĝos la NATURAN FLO- 

RON al tiu plej altkvalita verko el la 

kvar ORDINARAJ PREMIOJ. 

la ĵurio ankaŭ povos aljuĝi, laŭ 

bontrovo, honorajn menciojn. 

la verkojn sendu al: 

S-ro Gabriel Mora i Arana 

strato Carrió, 7-42 

Manresa ( BARCELONA ) 

HEDO B ASNO) 

¿ada 

  

La patronaro de la "FUNDACION ESPE-= 

RANTO" orgenizas Interr 

  

nacian Literaturan 

konxurson.Aljuĝos du premioj kaj du sut- 

premioj por du malsamaj temoj kvazaŭ ili 

estu du apartaj konkursoj. 

PREMIO "SANCEC REBULL: 

  

de 12,000 pesetoj kaj subpremic de 6.000, 

  

diplomo.Oni aljuéos la 

“Premio de 19,000 pesetoj 

  

premiojn al la du piej bonaj verkoj 

bervola elektitaj en la temoj "Popola 

Rakonto" aŭ "Priskribo pri urbo at re- 

iono kun la monumentoj kaj tradiciaj gi J 

festoj kaj moroj". 

  

mio de 5.O0O pesetoj, amba“



firma 

la du 

diplono.Oni aljuĝos la premi 

  

plej bonaj infenaj rakontoj, or: 

  

nalaj aŭ tradukitaj, verkitaj en facila 

liagvo, por ekinstrui Esperanto-n al in 

fanoj havantan la aĝon de sep ĝis ĉek ja 

roj.Pro ĝia ebla eldonado, la ilustraĵoj 

devas esti originalaj. 

REGULARO: 

a) Ĉiu konkursaĵo por la premio 

"Sancho Rabullida" ampleksu 4/6 foliojn 

kaj por la premio "Juan Miguel Piquero" 

2/3 foliojn. . 

b) Ciu koniursarto.sendu 5 ekzem- 

pleroj de la konkursaĵo tajpitajn laŭ 

duobla interlinioj kun la indiko; 

Por la konkurso de "FUNDACION ES- 

PERANTO, premio, .sv«e»s»» 

LA SANGODONANTOJ 

la "Gildo de Sangodonantoj" havas 

grandan afiŝon, en la Specimena Nacia Foj 

ro de Asturio, kun teksto en pluraj lin 

gvoj, inter ili la Intermacia Lingvo is 

peranto sn kiu oni povas legi: 

HELPU NIN !! DONU VIAN SANGON !! 

e) La konkursaĵoj estu subskribitaj 

per seŭdonimo por kaŝi la identecon de 

la konkursanto kaj en aparta fermita ko- 

verto surhavantan la identigan seŭdoni- 

mon, estu slipo kun la nomo kaj la adre- 

so de la konkursanto. 

$ĝ) Kiam publikiĝos la verdikto, pu- 

blikiĝos samtempe la nomoj de la juŝin- 

toj. 

d) La datlimo (laŭ poŝtstampo) por 

sendi la konkursaĵojn estas la 30-an de 

Septembro -~1.932-a. 

e) -Oni sendu la tekstojn al: 

Inés Castón , P2 de la Constitución, 

n9 35-49 deha ( ZARAGOZA ) 

f) la verdikto publikiĝos en la Za- 

menhoftago, la 15-an de Decembro 1.982-a. 

KAJ ESPERANTO 

  

Je nomo de la ĥiŝonaj geesperantistoj ni B ke 

esprimas al tiu altraisma institucio L p 

plej sinceran dankon ĉar Ŝi, agnostante 

la praktikan valoron de Esperanto, uzas 

ĝin. 

ka ik kid ir 

NIA FLAGO PLIRTAS.. 

Post dujara paŭzo nove flirtas ĉe 

la stranda promenejo la esperanta fls- 

go, verda kaj bla; 

  

ka kiel simbolo de es 

pero kaj paco.Ni, la Ĥĥiŝonaj geesper, 

  

a 

tistoj, sentas sinceran dankon al la Zo 

peza; 
NZ MEL: 

mitato de Kulturo, Turismo kaj Festoj de 

la Nobela Estraro de nia urbo.Kaj estas 

por mi tra agrabla afero fari tion cer- 

testi tiel. 

kk kok ok okok 

 



LA TAŬR 

Dwm ĉi tiuj jaroj, kiam tiom oni skri 

bas kaj parolas pri la aliĝo de nia lando 

al Eŭropa Komuna Merkato, estus konvene - 

studi la eblecon eksporti niajn taŭrobata 

ladojn al la ceteraj membroj de la konata 

ekonomia eŭropa institucio.Verŝajne la suk 

ceso estus grandioza, ĉar neniu estus nia 

konkuranto en tiu eksterordinara negoco. 

La entrepreno ne povos fiaski, tion aser- 

tas la laŭdojn, kiujn ni estas alkutimi - 

ĝintaj aŭdi pri la etikaj valoroj de nia 

tradicia festo.Ĉu niaj komunaj eŭropaj ka 

maradoj ne kapablos kompreni la belecon — 

de nia nacia festo ? Mi opinias, ke jes, 

aŭ, ĉu niaj eŭropaj amikoj estas malpli - 

inteligentaj ol ni hispanoj ? Ni ne supo- 

zas tion. 

Evidente, post la amaso de avantaĝoj, 

kiujn mi aŭdas ĉiutage pri la spiritaj va 

loroj, nesaŝe sendataj al la tuta mondo - 

de niaj taŭrobataladoj, la sukceso komer- 

ca estas nediskutebla. 

Ĵen, ni hispanoj, en tiaj cirklaj - 

konstruaĵoj, rigardante la morton, la luk 

ton inter komo kaj besto, kvankam sciate 

la besto nepre estas komdamnita ee skao) 

bela speztazlo, sinjoroj !! Oni in ventas 

la plej iiversajn sistemojn kaj ilojn por 

suferizi le beston.la sango elfluas el la 

besta korpc, sed la ĉeestantaro ankoraŭ — 

krias, plis, plue.Oni trompigas la taúron 

mm 

pere de ruĝa £tofo.Oni 

tindan beston ĝis kiam 

pikas la kompa- 

ĝi mortas.Se la 

toreadoro, pro kiu ajn cirkonstanco,ne 

laboras kontentige, la spektantoj kri- 

as al la besto, mortigu lin. 

la spertoj, la babilemaj homoj de 

fendantaj tiun hontigan spektaklon, no 

mas ĝin la nobla lukto inter la homo - 

kaj la besto.Oni aplaŭdas la mortm kaj 

la suferon.Plej grave estas, ke la al- 

taj instancoj apogas tiun demonstracim 

de sovaŝeco.Estas multaj gravaj urboj 

en Hispanujo, en kiuj mankas lernejoj, 

gimnazioj, universitatoj, sed majeste 

elstaras taŭrobatalejo. 

an oni festas, kiun ajn feston, 

nome de iu Sankto, nepre oni organizas 

taŭrobataladon, kiu estas prezidata de 

la plej altranguloj lokaj.En la vilaĝoj, 

ĉiuj kilopodoj dum la lokaj festoj, es- 

tas la vrezentado de nia hispana festo 

kiel eble plej pompe.La vilaĝestraro — 

wnuanize jediĉas specialan vuŝeton por 

la festo.?or kulturaj aferoj, konxursoj 

literaturaj, teatro, poezio, kt»n., mal 

mono disponebla.la vi- 

„ ke sen taŭrobata 

os la rangon dezira 

ton.Cu 

l4 “oreadoroj devenas el lz plej  



mizeraj sociaj tavoloj.Homoj, kiuj merĝi 

taj en la mizero, serĉas la riĉiĝon aŭ 

la morton.Ju pli da mizero estas en la 

lando des. pli da knaboj estas pretaj sin 

dediĉi al tia stranga profesio.Ofte tiuj 

toreadoroj, kiuj sukcesas, falas en la 

burĝan avarecon kaj en la malvirton de 

la famo, malgraŭ tio, ke ili naĝas en mo 

no, daŭre aktivas en la profesio. Antaŭ 

kelkaj jaroj, kiam laboro ne mankis, ko- 

nata televida informistino kaj fanatiku- 

lino de la taŭrobatalado, plendis pro la 

fakto, ke mankis junuloj, kiuj sin dedi- 

ĉos al la nacia festo.Antaŭ kelkaj mona- 

toj, la sama babilemulino entuziasme a- 

noncis, ke denove vekiĝas inter la junu- 

laro la emo al tiu arto (?), ĉar tio an- 

kaŭ estas nomata arto, arto hispana, kom 

preneble.Evidente, kion fari, en ĉi tiu 

senlaboreca situacio, kiun ni travivas? 

Oni dediĉas milojn da hektaroj por 

la bredado de tiuj bestoj.En tiuj samaj 

regionoj estas miloj kaj riloj da hispa- 

noj, kiuj sopiras al terenpeco por iome 

te dece vivi.Sed ne, la bienposedantoj 

fanfarone devas promeni, ĉu surĝevale - 

aŭ aŭtomobile tra tiuj vastaj paŝtejoj. 

Dwme, miloj kaj miloj da laboristoj de- 

vas elmigri en aliajn regionojn hispa- 

najn aŭ eksterlanden por ke daŭre oni — 

celebru tiun eksterordinaran nacian fes 

ton hispanan. 

En tio kuŝas la digneco de la taŭ- 

ro batalado, sango, morto, fanatikeco, 

kapricoj, trompigo de la homoj, ridinde 

co en kaj for de la lando, forigo de la 

homo el lia naskiĝloko, insulto al la — 

kulturo, al la bonaj moroj, al la etiko 

kaj al la homa digno, sen forgesi la - 

kruelecon al la besto. 

la fina konkludo estas, ke Hispanu 

jo evidente estas lando de inteligentaj 

homoj. 

LUIS SERRANO PEREZ 

=—- SABADELL — 

OeoeOsoeOecelsoeOeoeleoeDsosVeoe0 

GREGUERIAS 

Ŝi estis tiom bonkora, ke ŝi varmigis dumfrcste en vintro per ŝalo termometron sur bal 
kono» 

——oco000000000000— 

En skribmaŝinoj alriias nin la artifika dentero le alfabeto. 

~=—oo0OOOODOVODDDO— 

Populareco signifas tion, ke konas nin tiuj, 

  

ni ne konas. 

——oooQooOOD909990—— 

En sajaj noktoj la luno estas tamburino. 
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